
 

 

 

 

Referat fra møde i Billedkunstrådet tirsdag den 21. 

april 2015 

 
Deltagere   Afbud 

Elisabeth Hertzum  Niels Junggreen Have 

Markus Herschbach 

Birte S. Lock 

Anne Lildholdt Jensen 

Bent Thomsen 

Malene Sørensen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt, med tilføjelse af at punktet ”Emner til handleplan 2016” mangler. Det bliver 

tilføjet dagsordenen som nyt pkt. 12. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. februar 2015 

Godkendt. 

 

 

3. Gennemgang af handleplan 2015 

 a. Nygadeområdet fundraising 

 Se pkt. 8 

 

 b. Kunst i det åbne rum 

 Jf. sidste møde skal der drøftes, om der skal arbejdes videre med 

 temaaftner 

 Rådet vil gerne samarbejde med Biblioteket om to arrangementer i 

 henholdsvis Tinglev og Aabenraa. 

 Birte kontakter Liselotte vedr. forslag til to datoer i okt./nov. 2015. 

 Emneforslag: Kunst i det offentlige rum, hvor f.eks. en af kunstnerne fra 

 Varnæs-Bovrup projektet holder oplæg.  

 

 c. Åbent Atelier v/Bent 

 Konceptet bliver som i 2014 og planlægningen starter op nu. 

 

 d. Aabenraa Artweek v/Anne 

 Artweek har modtaget 40.000 kr. fra Statens Kunstfond. Er i fuld 

 gang med planlægningen. Der er en udfordring omkring skiltning ved  

 indfaldsvejene. 

 

Kultur, Miljø & Erhverv 

Kultur og Fritid 

Dato: 22-04-2015 

Sagsnr.: 14/28857 

Dok.løbenr.: 107583/15 

Sagsbehandler: Malene Sørensen 

Direkte tlf.: 73767184 

E-mail: msoe@aabenraa.dk 
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4. Billeder til den nye hjemmeside v/Anne og Malene 

Hjemmesiden er gået i luften.  

 

Der mangler billeder til følgende skulpturer: 

 Gøgeungen 

 Gæs 

 Tre Fugle 

 Hus i Landskab (placering er ændret) 

 

Derudover er der nogle billeder, der bør udskiftes pga. dårlig kvalitet. 

 

Placeringen på Stående Kvinde skal ændres (Anne) 

 

Kommunikation af Heidi Guthmann Birck slettes på hjemmesiden (Anne) 

 

Niels vil gerne påtage sig opgaven omkring de billeder, der mangler/skal skiftes ud. 

 

 

5. Åbent Atelier, drøftelse af nyt koncept fra 2016  

Der fremkom forslag om et samarbejde med kommunerne på østkysten omkring 

Åbent Atelier. Dette med henblik på at få flere kunstnere med. Rådet håber derigen-

nem også at kunne tiltrække flere professionelle kunstnere.   

 

Der sendes følere ud, for at høre, om der er interesse for det. 

 

Birte kontakter Kolding  

Markus kontakter Flensborg 

Bent kontakter Haderslev  

Anne kontakter Sønderborg 

 

 

6. Arkitekturens Dag 2015 v/Malene 

Rådet er enig om, at der reserveres 10.000 kr. til arrangementet fra aktivite-

ter/indkøb. 

 

 

7. Status vedrørende Telemuren v/Bent 

Formanden for KF-udvalget har afholdt møde med Aabenraa Kunst & Musikforening, 

hvor beslutningerne omkring Telemurssagen blev gennemgået fra 2007 og til nu.  

 

På mødet enedes man om, at Aabenraa Kunst & Musikforening skal komme med for-

slag til placering af Telemuren i samarbejde med Billedkunstrådet.   

 

 

8. Status vedr. Nygade Skolegård v/Bent 

Budgetlægningen afventes. 
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9. Udlån af kunst v/Birte og Anne 

 a. Lånetid og aflevering af kunst inden nye udlån 

 Rådet anbefaler, at det indskærpes, at man kun kan låne nyt kunst, når 

 man afleverer noget. Dette bør tilføjes invitationen og opslaget på 

 medarbejderportalen. 

 

 Ligeledes anbefaler rådet, at udlån skal gælde for en begrænset periode 

 og at dette oplyses i forbindelse med udlånet.  

 

 Forvaltningen undersøger hvilke muligheder, der er.  

  

 b. Status vedrørende indramning af løse tryk 

 Forvaltningen undersøger hvad status er og melder tilbage til Billedkunst-

 rådet. 

 

 Rådet foreslår, at der afsættes 10.000 kr. til indkøb på eksempelvis 

 Grænselandsudstillingen eller andre steder fra aktiviteter/indkøb, som vil 

 kunne indgå i depotet til udlån. Dette drøftes med KF-udvalget på dia-

 logmødet i oktober. 

 

 

10. Punkter til dialogmødet med KF-udvalget den 5. oktober 2015 

Følgende punkter blev foreslået: 

 

 Rådets anlægsbudget – kommer de 300.000 kr. med i anlægsbudgettet igen 

 Finansiering af Nygade Skolegård  

 Status på Telemuren  

 Udlån af kunst 

 Finansiering af rammer til løse tryk 

 Indkøb på Grænselandsudstillingen eller andre steder 

 

Såfremt I har yderligere punkter, kan de sendes til mig senest den 22. juni.  

 

 

11. Økonomi v/Malene 

Da forbruget indtil nu har været minimal, udleveres der ingen oversigt. 

 

 

12. Emner til Handleplan 2016 

Der fremkom følgende forslag til emner: 

 

 Honorar 

 Arkitekturens Dag 

 Åbent Atelier 

 Opfølgning på kunst i landdistrikter f.eks. Hellevad, Kruså, Kollund,  

 

Såfremt I har yderligere emner, kan de mailes til mig senest den 1. september. 
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13. Eventuelt 

 Administrativt arbejdes der på at flytte et kunstværk til en mere harmonisk og 

driftsoptimal placering. 

 

 Der er ansat en ny kulturkonsulent pr. 1. maj. Det er muligt, at det bliver på-

gældende person, der fremover skal varetage sekretærfunktionen i rådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


